
Jelölések:    

piros  Lovasterapeuta képzés gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakágon (575-48/2017) 2020-as évfolyam  

lila Alapozó ismeretek a lovasterápiáról (575-47/2017) 2019-es évfolyam 

narancs Lovasterapeuta pszichológiai lovasterápia szakágon – Lovasterapeuta képzés pszichológiai lovasterápia 

szakágon – SzPk-00067-16-01 6 02 4/1 (E-000793/2014/B002) 2019-es évfolyam 

zöld Fogyatékos személyek szabadidős- és lovassport oktatója – Fogyatékos személyek lovassportjának 

kiegészítő ismeretei – SzPk-00066-16-03 4 03 3/1 (E-000793/2014/B003) 2020-as évfolyam 

kék általános program 

 

2021-re tervezett programok és oktatási időpontok 
Oktatási helyszín: Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány, Fót 

 

01.15 (péntek) 

Záróvizsga a Lovasterapeuta képzés gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakágon  

elnevezésű képzés résztvevőinek 

 

02.19.-02.21. (péntek - vasárnap) 

Alapozó ismeretek a lovasterápiáról 2019. (B modul - elméleti oktatás)  

 

02.24.-02.26. (szerda - péntek) 

Fogyatékos személyek szabadidős- és lovassport oktatója – Fogyatékos személyek 

lovassportjának kiegészítő ismeretei – SzPk-00066-16-03 4 03 3/1 (1. modul – hospitálás 

intézményeknél – HELYSZÍN: kihelyezett)  
 

03.03.-03.06. (szerda - szombat) 

Lovasterapeuta pszichológiai lovasterápia szakágon – Lovasterapeuta képzés pszichológiai 

lovasterápia szakágon (2. modul – elméleti és gyakorlati oktatás) 

 

03.09. (kedd) 

Fogyatékos személyek szabadidős- és lovassport oktatója – Fogyatékos személyek 

lovassportjának kiegészítő ismeretei – SzPk-00066-16-03 4 03 3/1 (2. modul – elméleti oktatás)  

 

03.16. (kedd) 

Fogyatékos személyek szabadidős- és lovassport oktatója – Fogyatékos személyek 

lovassportjának kiegészítő ismeretei – SzPk-00066-16-03 4 03 3/1 (2. modul – elméleti oktatás)  

 

03.23. (kedd) 

Fogyatékos személyek szabadidős- és lovassport oktatója – Fogyatékos személyek 

lovassportjának kiegészítő ismeretei – SzPk-00066-16-03 4 03 3/1 (2. modul – elméleti oktatás)  

 

04.09.-04.11. (péntek - vasárnap)  

Alapozó ismeretek a lovasterápiáról (B modul – futószár gyakorlat)  

 

04.16.-04.18. (péntek - vasárnap)  

Lovasterapeuta pszichológiai lovasterápia szakágon – Lovasterapeuta képzés pszichológiai 

lovasterápia szakágon (3. modul – elméleti és gyakorlati oktatás) 

 

05.08.-05.09. (szombat-vasárnap) – TERVEZETT 

Alapozó ismeretek a lovasterápiáról (B modul – hosszúszár gyakorlat)  

 

05.12.-05.14. (szombat-vasárnap)  

Lovasterapeuta pszichológiai lovasterápia szakágon – Lovasterapeuta képzés pszichológiai 

lovasterápia szakágon (3. modul – elméleti és gyakorlati oktatás) 

 



07.05.-07.30. (hétfő - péntek) 

Intenzív komplex élményterápiás nyári táborok a MOL Alapítvány támogatásával - Fót 

 

10.01.-10.03. (péntek - vasárnap) 

CDI-W, CDI***, CDIJ, CDIY, CDIP Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas és Lovasterápiás 

Verseny –Fót 

 

 

 

 

 


